
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900  Cx. Postal: 158  CEP: 97340-000 1 
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919 

CONTRATO Nº 103/2022 
 
Órgão: Governadoria 
Ref.: Inexigibilidade de licitação nº 13/2022 
Amparo: artigo art. 25 da Lei nº 8.666/93 
Processo Administrativo nº 4.258/2022 
Objeto: Publicidade Institucional 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 

Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Luiz dos 
Santos Vargas, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 3015051976 
SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 
1322, Centro, nesta cidade, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e, de 
outro lado a empresa Newco SM Empresa Jornalística Ltda com sede à RST 287, nº 
4975/ CAMOBI, CNPJ: 26.748.774/0001-99, neste ato representado por sua Diretora 
Administrativa Srª. VANESSA NUNES RIZZI, brasileira, solteira, maior, 
administradora, residente e domiciliada em Santa Maria/RS, inscrita no CPF sob NO 
021.341.490-27 e RG no 7100083851 SJS/II RS., a seguir denominada 
simplesmente CONTRATADA, tem justo e contratado, decorrente do Processo 
Administrativo nº 4.258/2022 e Inexigibilidade de licitação nº 13/2022, a consecução 
do objeto descrito na cláusula primeira, regendo-se pela Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e legislação pertinente, principalmente nos casos omissos, e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidade das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  Contratação de serviços publicidade institucional de 

assinatura do jornal diariamente, revista, rádio, tv e divulgação online, período de 12 
meses, com informações/ações da Administração de São Sepé/RS, conforme 
proposta. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  A Contratante deverá elaborar e fornecer as 

matérias para a Contratada até às 16 horas do dia anterior ao da publicação; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  A publicação deverá ocorrer, no mínimo, no último 

sábado de cada mês. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  O prazo para a execução, bem como a vigência do 

Contrato será até 24/10/2022 a 24/10/2023. 
 
CLÁUSULA QUARTA  O valor para a execução anual dos serviços previstos 

é de R$ 22.764,00 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais), dividido 
em 12 parcelas mensais de R$ 1.897,00 (mil e oitocentos e noventa e sete reais). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  O pagamento será efetuado mensalmente em até 

15 (quinze dias) no mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a 
apresentação da nota fiscal e aceitação do fiscal do contrato; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO  A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 

conter, em local de fácil visualização, a indicação do Contrato. Deverá também ser 
informado o nº da conta bancária, bem como o nº da agência ou boleto bancário 
com vencimento não inferior ao prazo indicado neste item, para o devido pagamento; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  O pagamento de quaisquer taxas e impostos ou 
emolumentos concernentes ao objeto do presente Contrato, será de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas pelo 
presente Contrato; 

 
PARÁGRAFO QUARTO  Serão processadas as retenções previdenciárias 

nos termos da lei que regula a matéria. 
 
CLÁUSULA QUINTA  Ocorrendo a despesa à conta da seguinte dotação 

orçamentária: Órgão:02- Governadoria; Unidade:02- Governadoria; Atividade: 2.004; 
Rubrica: 2281; Desdobramento: .3.3.90.39.92.00.00 Serviços de Publicidade 
Institucional; e Fonte Recurso: 001. 
 

CLÁUSULA SEXTA  Dos direitos e obrigações 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  DA CONTRATANTE: 
I  Fornecer informações necessárias para a perfeita execução do objeto; 
II  Proceder o pagamento dos valores ora pactuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  DA CONTRATADA: 
I  Realizar os serviços, conforme indicado neste Contrato; 
II  Responsabilizar-se pelos custos necessários para a perfeita execução do 

objeto; 
III  Manter-se com a regularidade fiscal e trabalhista durante a vigência do 

contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  Pelo não cumprimento de qualquer das Cláusulas 

Contratuais, a Contratada se submeterá as seguintes sanções: 
I  Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
II  Executar o Contrato com interrupção até o limite de 15 (quinze) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 5% sobre o 
valor atualizado do Contrato; 

III  Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

IV  Inexecução total do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 20% sobre o valor atualizado 
do Contrato; 

V  Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA  A CONTRATADA, reconhece os direitos da 

administração, em casos de rescisão administrativa, nos termos da Lei 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA NONA  O contrato poderá ser rescindido nos Termos da Lei 

federal nº 8.666/93; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  A rescisão deste contrato implicará a retenção de 

créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à 
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CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  Somente poderão haver alterações contratuais, em 
caso superveniente, mediante a celebração de aditivo, nos termos da Lei 
8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  O prazo de contratação será pelo período 

de até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato a ser firmado 
com a licitante vencedora, podendo, havendo acordo entre as partes, ser renovado 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 
art. 57 da Lei n.º8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo devidamente 
corrigido pelo IPCA/IBGE através de termos aditivos contratuais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  A Gestão e fiscalização do presente 

Contrato ficará a cargo de servidora CAMILA DIAS FOGLIARINI. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  É competente o Foro da Comarca de São 

Sepé, RS, para dirimir quaisquer litígios provenientes deste Contrato, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e 
por duas testemunhas.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de outubro de 2022. 

 
 
 

 
JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 VANESSA NUNES RIZZI 
Newco SM Empresa Jornalística Ltda 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: ______________________       ___________________________ 
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Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A3, OU=(EM BRANCO), OU=22180785000164, OU
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Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
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